INSCHRIJFFORMULIER
Firma:
Postadres:
Postcode en plaats:
PO/inkoopnummer:
Factuuradres:
Postcode en plaats:
E-mail adres administratie:
Bovengenoemde firma verbindt zich jegens Capstones BV, gevestigd te Oosterhout, Vreeburg 3, tot afname van
een jaarlijkse bijdrage Building G100 (van 1 januari t/m 31 december) ter waarde van:
€ 750,- voor 1 persoon

€ 625,- pp voor 2 personen

€ 525,- pp voor 3 of meer personen

Afgevaardigde persoon 1

Afgevaardigde persoon 2

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Mobiel:

Mobiel:

E-mail:

E-mail:

Afgevaardigde persoon 3

Afgevaardigde persoon 4

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Mobiel:

Mobiel:

E-mail:

E-mail:

en krijgt daarmee van Capstones gedurende het contractjaar:
• toegang tot alle Building G100 bijeenkomsten
• toegang tot de exclusieve Networkapp van de BuildingG100.nl
en gaat akkoord met de volgende betalingscondities en voorwaarden:
•
•
•
•

•
•
•
•

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
De afgevaardigde kan op verzoek vervangen worden door een collega die binnen dezelfde firma werkzaam is.
Het lidmaatschap is definitief, zodra het bedrag op de rekening van Capstones is bijgeschreven.
Het verschuldigde totaalbedrag wordt binnen 1 week na ondertekening van dit inschrijfformulier gefactureerd en dient
binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
De jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd waarbij er een opzegtermijn geldt van 4 weken. Opzeggen kan
alleen tegen het einde van een kalenderjaar.
De afgevaardigde is akkoord met het feit dat hij/zijn contactgegevens (firma, naam, functie, e-mail, mobiel, LinkedIn)
wordt opgenomen in de Networkapp van de Building G100 en zichtbaar is voor andere leden.
Capstones mag het logo van bovengenoemde organisatie vermelden in haar app en voor marketing doeleinden, zoals
vermelding op de website BuildingG100.nl, ledeninfo, presentaties en nieuwsbrieven.
Op deze overeenkomst zijn onze algemeen voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn bij de Kamer van
Koophandel in Breda onder nummer 71150390.

Datum

Plaats

Getekend door

Handtekening

Inschrijfformulier ingevuld en ondertekend e-mailen naar martijn@buildingG100.nl.
Opsturen kan naar: Capstones BV, Vreeburg 3, 4901 XC in Oosterhout.

